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 Mauzoleum rodziny Kramsta przetrwało lata, 
chociaŜ po wojnie nikt o nie specjalnie nie dbał. Kil-
ka razy uszkadzając dach dostawały się do środka 
hieny cmentarne w poszukiwaniu kosztowności. Pa-
radoksalnie - kiedy zostało wpisane na listę zabyt-
ków, w lutym skradziono blaszane poszycie kopuły, 
„umiejętnie je demontując łomem” złodzieje uszko-
dzili takŜe betonowe łuki konstrukcji. Sprawcy na 
pewno nie pałali sentymentem do historii naszego 

miasta, ale naleŜałoby 
szybko usunąć skutki bar-
barzyństwa natury tech-
nicznej, bo zniewagi 
uczynionej szczątkom 
zmarłych, którym – mimo 
róŜnych opinii - miasto w 
swoim rozwoju tak wiele 
zawdzięczało – nie da się 
naprawić…, a moŜe nada-
nie imienia Kramsków 
choćby najmniejszej 
uliczce lub zaułkowi było-
by skromną formą zadość-
uczynienia? 

Uliczni bandyci ze swastyką 
Tłumaczenie: Pan Roman Macioszek 

 
 We wrześniu 1932 roku w gazecie „Schweidnitzer 
Volkszeitung” ukazał się artykuł pod tym tytułem. Gazeta 
co prawda o profilu marksistowskim, ale z artykułu widać, 
Ŝe róŜni ludzie i na róŜnych stanowiskach widzieli niebez-
pieczeństwo wynikające z „brunatnej zarazy”. 
 
Świebodzice 16 września 1932. 
 JuŜ wielokrotnie doprowadziła do starć pro-
wokująca bezczelność ksiąŜańskich bandytów Hitle-
ra, którzy od tygodni w Świebodzicach i okolicy 
uzbrojeni w pejcze do chłostania psów hordami włó-
czyli się i zaczepiali kaŜdego wyraźnie inaczej my-
ślącego, zrywali odznaki itp. Cały szereg takich 

przypadków miał juŜ swoje miejsce, jednak do tej 
pory nic nie słychać o ukaraniu brunatnych chuliga-
nów. 
 W środę po południu znowu miał miejsce taki 
incydent, który wyraźnie pokazuje, jak bezczelnie 
dopuszczają się swego terroru brunatni zwyrodnialcy 
w Świebodzicach. Kiedy radny miejski towarzysz 
Ad. Geister, wychodząc z ratusza, przechodził przez 
Rynek, obok przejeŜdŜał na swoim rowerze inny 
kolega Geistera i pozdrowił go hasłem „wolność”. 
To naturalnie nie odpowiadało smakowi głupich 
„Ŝołdaków podatku solnego”, spośród których grupa 
6 męŜczyzn wałęsała się po rynku. Jeden z nich od-
graŜał się jadącemu na rowerze towarzyszowi, mó-
wiąc, Ŝe „da mu po mordzie!”. Kiedy towarzysz Ge-
ister zaŜądał od chamów wyjaśnień, usłyszał pogróŜ-
ki i został nawet uderzony w brzuch przez jednego z 
brunatnych lumpów. Towarzysz Geister udał się na-
tychmiast na komisariat policji, aby zameldować o 
incydencie. Ale przed przybyciem policjantów dwaj 
prowodyrzy tchórzliwie zwiali. Pozostali naziści byli 
bezczelni i posuwali się do pogróŜek nawet wobec 
dowódcy posterunku Haase tak, Ŝe musieli powędro-
wać na komisariat. Tam przesławni Odnowiciele 
Niemiec gestykulowali w taki sposób, Ŝe moŜna by 
uwierzyć, Ŝe to oni zostali obraŜeni i poszkodowani. 
 Bezpośrednio po tym incydencie na ulicy Ko-
ścielnej zaczepiany był przez tych bandytów towa-
rzysz Vogt z Pełcznicy i wkrótce nikt nie będzie bez-
pieczny. Jemu groŜono nawet, Ŝe zostanie wywle-
czony z domu. 

Załamanie się frontu wschodniego  
koło Wrocławia. 

Wspomnienia świadka tamtych czasów  
Marielies Mehnert. 

 
 Tłumaczenie własne tekstu z roku 2003, zamiesz-
czonego na niemieckiej stronie internetowej. Z artykułu 
moŜna się dowiedzieć, co czuli i co przeŜywali Niemcy, 
mieszkańcy tych ziem w końcowej fazie wojny, a Ŝe artykuł 
pośrednio wiąŜe się ze Świebodzicami, uwaŜam, Ŝe wart 
jest zamieszczenia w kronice naszego miasta. 
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 Początek lutego 1945 roku był bardzo bogaty 
śniegiem i trzaskającym mrozem. Front wschodni 
zbliŜał się coraz bardziej, wojna była w beznadziej-
nej, końcowej fazie. 
 Miałem wówczas 9 lat i mieszkałem z moją 
matką w Sobótce, małym miasteczku u stóp góry 
ŚlęŜy, około 40 km na południowy zachód od Wro-
cławia. Miasto juŜ było prawie całkowicie ewaku-
owane. Tylko kilka niemieckich kobiet z dziećmi i 
paru starych ludzi wbiło sobie do głowy, aby nie 
opuszczać ich ukochanej ojczyzny, ich mieszkań i 
domów, aby nic nie stracić ze swego posiadania. Za-
miast tego, chcieliśmy przed wkroczeniem i prze-
marszem wojsk radzieckich dobrze się ukryć, by po-
tem wrócić do swoich domów i mieszkań. Takie w 
kaŜdym razie było nasze naiwne pojęcie o wojnie, a 
prócz tego z ruin moglibyśmy później ratować nasz 
dobytek, który nie uległby spaleniu – taka była nasza 
teoria. 
 Do przeczekania upatrzyliśmy sobie pomiesz-
czenia romantycznego, neogotyckiego zameczku w 
Gorkau (Sobótka Górka). Był on dobrze ukryty w 
lesie, daleko od gościńca w pobliŜu Gorkau, wów-
czas małej wsi oddalonej tylko o parę kilometrów od 
Sobótki. Do tej chwili w zamku znajdowało się jesz-
cze kilku niemieckich Ŝołnierzy, którzy jednak dość 
szybko zostali odkomenderowani na linię frontu. Z 
chwilą, kiedy zostaliśmy całkiem sami w zameczku, 
brakowało nam przynajmniej psychologicznej ochro-
ny przez Ŝołnierzy, czuliśmy się niepewnie i dorośli 
zaczęli się zastanawiać nad przeprowadzką. Trzeba 
było znaleźć inne, bezpieczne i ukryte miejsce. 
 Ostateczną kryjówką stała się blisko połoŜona 
piwnica browaru. PotęŜne jak w schronie betonowe 
sklepienie piwnicy z czasu około 1900 roku, umiej-
scowione głęboko pod wysokim, zalesionym pagór-
kiem. Były to dawne magazyny do leŜakowania fer-
mentujących napoi produkowa-
nych w browarze, który jeszcze 
dziś istnieje i warzy piwo. Tam, 
w czasach kiedy jeszcze nie było 
chłodni i zamraŜarek, gromadzo-
no wycinany w zimie lód, z poło-
Ŝonego w pobliŜu stawu, a dobrze 
izolujące sklepienie pozwalało 
długi czas schładzać przechowy-
wane tam beczki z piwem. Woda 
z topniejącego lodu odpływała 
wtedy kanałami spławnymi, które 
jeszcze dziś są dobrze widoczne. 
Siedzieliśmy teraz w naszym od-
pornym na bomby betonowym 
schronie, na belach słomy ścią-
gniętych tu przez nas z domów. 
 Mój syn odwiedził 50 lat 
później te piwniczne magazyny. 
Wejścia tam są teraz zamurowa-
ne, tylko kilka ciasnych szybów 

wentylacyjnych prowadzi w dół. Opuścił się tam na 
linie, w przybliŜeniu 12 metrów w dół, i wykonał dla 
mnie kilka zdjęć wnętrza piwnic. Z naszego dawne-
go, bardzo dla nas waŜnego domicylu, dla mego sy-
na stał się on więc jakby miejscem rozrywki. Dlacze-
go by jednak nie? Obejrzałem chętnie fotografie, 
muszę jednak przyznać, Ŝe po tak długim czasie nie 
mogę sobie przypomnieć szczegółów. Same piwnice 
są jeszcze dobrze utrzymane i suche. Widać jeszcze 
stary złom, jakieś fragmenty zardzewiałych rur i sfa-
tygowaną instalację elektryczną. Piwnica chyba z 
naszym pobytem w 1945 roku miała swoje ostatnie, 
choć nie urzędowe, sensowne uŜywanie. Wówczas 
brakowało nam, niestety, czegoś do jedzenia, nie 
było Ŝadnej Ŝywności, i człowiek nie był w stanie juŜ 
myśleć o czymś innym. To nie zostawiało nam Ŝad-
nego innego wyboru, jak w ciemnościach nocy w 
Sobótce i Gorkau szukać Ŝywności. Była to gra za-
graŜająca Ŝyciu. Samo wyobraŜenie o napotkaniu 
Ŝołnierza, obojętnie z której strony walczących, spro-
wadza na mnie jeszcze dziś dreszcze. Wydawało się 
nam do ostatniej chwili, Ŝe ostatni cywile zabiorą nas 
przed zbliŜającą się groźną rosyjską nawałą. Jednak 
stało się inaczej. 
 Jednej nocy, drzwi do piwnicy zostały gwał-
townie otwarte. Dwaj Ŝołnierze, po omacku, posuwa-
ją się ostroŜnie do przodu. Byliśmy zdrętwiali ze 
strachu, poniewaŜ nie było widać jacy – niemieccy 
czy rosyjscy. Odczuliśmy ogromną ulgę, kiedy Ŝoł-
nierze zagadnęli nas w języku niemieckim. Byli oni 
zupełnie zaskoczeni, Ŝe jeszcze zostali tu cywile. 
Przed wejściem do piwnicy stała wojskowa cięŜa-
rówka z jeszcze jednym Ŝołnierzem. śołnierze po-
wiedzieli nam, Ŝe jeszcze jeden, ostatni transport 
uchodźców formowany jest w Świebodzicach. Ro-
syjskie wojsko osiągnęło właśnie granice miasta So-
bótka. Bardzo wyraźnie słychać juŜ było zgiełk bojo-

wy, wybuchy granatów i coraz bliŜej 
przetaczał się ogień karabinowy. 
PołoŜenie nasze stawało się coraz 
bardziej niebezpieczne. Ze względu 
na grozę sytuacji, i własne przeŜycia 
Ŝołnierzy, o których nam opowie-
dzieli, nie musieli nas przekonywać, 
aby szybko opuścić to piekielne 
miejsce. śołnierze zaoferowali nam 
wraz z nimi ucieczkę do Świebodzic. 
Nie mogliśmy brać ze sobą nic 
oprócz Ŝywności. 
 Tak zaczynało się nocne zej-
ście do piekieł. Dostawaliśmy się 
często pod silny ostrzał, obok nas 
następowały wybuchy. Kierowca nie 
miał Ŝadnego wyboru, jak jechać 
całą parą w kierunku Świebodzic. 
Bezwarunkowo musieliśmy zdąŜyć 
na ostatni pociąg ze zbiegami na za-
chód. Plandeka okrywająca wojsko-
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wy wóz była podarta, i tak mogliśmy widzieć, jak 
zdrętwiałe z mrozu drzewa po obu stronach gościńca 
paliły się Ŝywym ogniem. Jechaliśmy między nimi. 
 Zdarzył się cud – osiągnęliśmy Świebodzice 
we właściwym czasie. Stał tam pociąg wypełniony 
padającymi z wyczerpania zbiegami i rannymi Ŝoł-
nierzami. Musieliśmy czekać, aŜ został doczepiony 
dodatkowy wagon dla nas i innych jeszcze spóźnio-
nych zbiegów, którzy takŜe czekali na odtransporto-
wanie. 
 Kilka dni trwała podróŜ przez Pragę do Li-

chtenfels/Oberfranken. Tam, o pierwszej godzinie 
nocy, wraz z wieloma innymi uciekinierami, zostali-
śmy po prostu wyładowani i zostawieni swojemu 
własnemu losowi. Od około połowy marca 1945 ro-
ku zaczynał się tam dla nas nowy etap Ŝycia. W 
kwietniu była skończona wojna, dzięki Bogu usunię-
ty dyktator. Oprócz naszego własnego Ŝycia nie 
przynieśliśmy ze sobą niczego, i tak musieliśmy Ŝyć 
cierpliwi, i powoli, bardzo powoli dźwigaliśmy się 
ponownie w górę. 
Marielies Mehnert, sierpień 2003. 

Powojenne dokumenty dotyczące Świebodzickiej Fabryki Zegarów 
(pisowania oryginalna) cz. III 
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„Świebodzice - Dzieje Miasta” 
Wydawca - Adam Rubnikowicz 
Korekta - Maria Palichleb 
Stale współpracują:  Marek Mikołajczak, Maria 
Palichleb, Adrian Sitko, RóŜa Stolarczyk. 
Podziękowania dla wszystkich, którzy udostępni-
li swoje zbiory. 
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl 
Przedruk moŜliwy po podaniu źródła. 

 W nocy z 16 na 17 listopada 1906 roku  wy-
buchł wielki poŜar w II -gim zakładzie (wyrób opraw 

zegarowych) Spółki Akcyjnej Świebodzickich Fa-
bryk Zegarów, mieszącym się przy placu Dworco-
wym. PoŜar doszczętnie zniszczył zakład, a pocz-
tówka przedstawia jego skutki. Dawniej bardzo czę-
sto wydawano pocztówki obrazujące jakieś zdarze-
nie, które wstrząsało mieszkańcami i na długo pozo-
stawało w ich pamięci. 

PoŜar fabryki Gustava Beckera 

W fotoobiektywie AdrianaW fotoobiektywie AdrianaW fotoobiektywie AdrianaW fotoobiektywie Adriana    

Na zdjęciu tabliczka z rokiem budowy naj-
bardziej znanego w mieście komina fa-
brycznego „Sileny”. W Ŝadnych dokumentach nie 
było wzmianki o roku jego budowy, chociaŜ znajdu-
je się na nim tak duŜa tabliczka. 

Maria Palichleb 
 

„Pamiątka z zamku Fuerstenstein” 
 
 Szkatułka wykonana ze stopu miedzi, cyny i 
cynku o wymiarach 60x40x40 mm. Wyraźnie wi-
doczna stylizacja na neobarokowy bibelot. Po-
wierzchnia była (najprawdopodobniej) platerowana – 
pozostałości zachowane na spodzie. Na wieczku, pod 
szlifowanym szkłem, znajduje się zdjęcie zamku z 
okresu przebudowy (ostatnia faza) – wieŜa nie ma 
jeszcze hełmu, ale została juŜ wybudowana neorene-

s a n s o w a 
część z 
czerwone-
go pia-
s k o w c a . 
Fotografia 
u k a z u j e 
obiekt od 
strony po-
łudniowo-
z a c h o d -
niej. Wi-
d o k ó w k a 

pochodząca z prywatnej kolekcji Piotra Bączkow-
skiego, której reprint został wydany przez Agencję 
Reklamową Mirwal ART, przedstawia zamek na tym 
samym etapie prac budowlanych, ale na odwrocie 
podano błędną datę: 1896 rok, zamiast ok. 1923. Jan 
Henryk XV rozpoczął wielką przebudowę w 1909 
roku – a więc wtedy (1896) zamek wyglądał inaczej. 
Prace zostały zakończone w 1923 roku. 
 Szkatułkę tę kupiłam we wrocławskiej DESIE 
w 1975 roku. Pamiętam, Ŝe była droga – kosztowała 
500 zł (co stanowiło wtedy ok. 1/5 ówczesnej pensji 
lub koszt wynajęcia pokoju przez studentów. Na pa-
ragonie, który, niestety nie zachował się widniała 
pieczątka z tekstem „Zakaz wywozu za granicę”. 
Przypuszczam, Ŝe to typowa pamiątka, sprzedawana 
turystom odwiedzającym muzeum zamkowe w la-
tach dwudziestych minionego wieku. 


